
ال يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو مبعنوي أو بغري ذلك؛ فاألول: أن يكون معجبا بنفسه يقول  فاإلنسان

القول أو يفعل الفعل غري ملتفت ملاذا؟ لالستعانة باهللا؛ والثاين: يتعرض نفسه ألمور ال ميكنه دفعها أمور أكرب من 

، يتكلم يف النحو وهو ال يعرف ويذلمستواه؛ ولنفرض واحد يريد يتكلم بالفقه وهو ال يعرف الفقه فيخذل 

قوله  النحو، يتكلم يف األصول وهو ال يعرف األصول فيظهر ذله أمام الناس؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يتحرى يف

اخلري بيد اهللا عزوجل؛ واخلري كل ما فيه مصلحة ))  وتذل من تشاء بيدك الخير ((حىت ال يقع يف شبكة الذل. 

واء كان ذلك يف أمور الدنيا أو يف أمور اآلخرة؛ فالرزق والصحة والعلم هذه أيش؟ هذه ومنفعة للعبد فهو خري س

اخلري والعمل الصاحل أيضا خري؛ فكل ما ينتفع اإلنسان يف دينه ودنياه فهو خري؛ وهذا كله بيد اهللا كما قال 

مع أن اخلري من اهللا والشر من وهنا ذكر أن اخلري بيده ومل يذكر الشر ))  وما بكم من نعمة فمن اهللا ((تعاىل: 

 )) وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ((اهللا؛ فقال بعض املفسرين: إن هذا من باب حذف املقابل املعلوم كقوله: 

وزعموا أن تقدير اآلية: بيده اخلري والشر؛ ولكن هذا وهم باطل هذا وهم باطل وليس املقام مقام حذف وقصر 

والثناء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه البسط والتوسع يف الكالم فاحلذف غري مناسب أو اختصار؛ املقام مقام الثناء 

لفظا وهو باطل معىن؛ ألن اهللا ال يضاف إليه شر وال جيوز أن نقول بيده شر؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 

ول احلق وهو يهدي السبيل فال ينسب إىل اهللا الشر قوال وال فعال فاهللا يق ) والشر ليس إليك (وسلم أنه قال: 

ويفعل اخلري وال يفعل الشر؛ وإذا وجد شر يف املفعوالت فهو شر من وجه خري من وجه آخر؛ لكن إجياز اهللا 

هلذه األشياء الشريرة ليس شرا بل هو خري، خري حمض؛ ففعل اهللا ليس فيه شر إطالقا؛ والشر إمنا هو يف أيش؟ يف 

 )) بيدك الخير ((؛ وهلذا ينسب إىل اهللا ألنه قال: ري فهو يف املفعوالت واألفعالاملفعوالت ال يف األفعال؛ أما اخل

لكن الشر ليس إىل اهللا؛ ولنضرب هلذا مثال بالسباع واهلوام فالسباع فيها شر واهلوام الالصعة والالدغة فيها شر 

احلكمة توجبه؛ ألنه ال ميكن أن بالشك ؛ الشياطني كلها شر؛ لكن إجياد اهللا هلذه األشياء خري، خري وال بد منه 

تعرف متام خلق اهللا إال خبلق أشياء املضادة؛ مث يف خلق هذه األشياء من إصالح العبد ورجوعه إىل ربه واستعاذته 

به من هذه األمور الشريرة خري كثري؛ مث إن اخلري ال يعرف إال بضده ال ميكن يعرف اخلري إال عرف ضده حىت 

اخلليقة البد هلا من امتحان، البد هلا من امتحان؛ فلو كانت يف خري دائما لزال هذا يعرف قدر اخلري؛ مث إن 

االمتحان ألا دائما يف خري؛ فإذا وجد شر فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبني االمتحان؛ لو كان اإلنسان دائما يف 

 عرف قدر النعمة وال شكر الصحة ودائما يف غىن ودائما يف العقل ودائما يف السعة ما حصل يف هذا امتحان وال

عليها؛ لكن إذا أصيب مبرض عرف قدر الصحة؛ بفقر عرف قدر الغناء؛ خبوف عرف قدر األمن وهكذا؛ فوجود 

هذه األشياء فيه فوائد عظيمة  فيكون إجيادها خريا وليس بشر؛ لكن هي نفسها فيها شر؛ كذلك وجود األشياء 



أشبهها هي شر يف نفسها لكن فيها خري عظيم فيكون إجيادها خريا  املدمرة كالزالزل والعواسف والفيضانات وما

وال شر ينسب إىل  )) بيدك الخير ((وليس بشر؛ إذا فيجب أن نبقي اآلية على ظاهرها بدون تقدير وهو قوله: 

إنك على كل شيء قدير ومن  )) إنك على كل شيء قدير (( . اهللا؛ أما املفعوالت فالشك فيها خريا وشرا

قدرتك تغيري هذه األشياء العظيمة: إيتاء امللك، نزعه، اإلعزاز، واإلذالل كل هذه أمور عظيمة ال يقوم ا إال 

اآلية عامة فهو قدير على كل شيء على ما شاءه  )) إنك على كل شيء قدير ((قادر سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

على ما مل يشأه؛ فما ال يشاءه قدير على إجياده وما شاءه قدير على إجياده وما مل يشأه، قدير على ما شاءه و 

مقيدا بوقت على إعدامهم إن كان موجودا؛ املهم أن اهللا قدير على كل شيء، على إجياد املعدوم وعلى إذا كان 

، الذين يقولون: إنه إعدام املوجود سواء أراده أم مل يرده؛ وذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ

على ما يشاء قدير هذا خطأ؛ ألن اهللا قادر على ما يشاء وما ال يشاء؛ ولكن ما شاءه ال ميكن أن يعجز عنه؛ 

وهو على جمعهم  ((وذا التقدير األخري ـ أن ما شاءه ال ميكن أن يعجز عنه ـ يتبني اجلواب عن قوله تعاىل: 

هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على اجلمع يعين إذا أراد  وذلك أن املشيئة )) إذا يشاء على قدير

في النهار  تولج الليل ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير عليه ال يعجز عنه.

وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب؛ ال 

ذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اهللا في شيء إال أن تتقوا منهم يتخ

تقاة ويحذركم اهللا نفسه وإلى اهللا المصير؛ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما في 

قل  ((طان الرجيم. قال اهللا تعاىل: أعوذ باهللا من الشي )) السموات وما في األرض واهللا على كل شيء قدير

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 

يف هذه اآلية من الفوائد أوال: تعليم اهللا عزوجل نبيه حممدا صلى اهللا عليه  )) الخير إنك على كل شيء قدير

واخلطاب املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم  )) قل اللهم مالك الملك ((وسلم أن يفوض األمر إليه يف قوله: 

موجه ألمته إما عن طريق التأسي، وإما ألنه إمام واخلطاب لإلمام خطاب له ومل تبعه إال إذا دل الدليل على أنه 

قل  ((انه؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان متام ملك اهللا سبحانه وتعاىل وسلط . خاص به فيكون خاصا به

ومن فوائد  . وسبق لنا أن املراد بامللك إما اململوك أو جنس امللك ؛كل ملك فاهللا مالكه))  اللهم مالك الملك

ومن فوائدها أيضا : أن  . )) تؤتي الملك ((اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يؤيت امللك من يشاء؛ لقوله: 

وامللك الذي بإعطاء الشك أنه  )) تؤتي الملك ((يا بل هو بإعطاء؛ لقوله: ملك املخلوقني ليس ملكا استقالل

ومن فوائد اآلية  . ) اليد العليا خير من اليد السفلى (ناقص عم ملك املؤيت؛ وقد جاء يف احلديث الصحيح: 



وكل أمر قرن اهللا باملشيئة فإنه مبين على احلكمة مىت اقتضته  )) من تشاء ((الكرمية: إثبات املشيئة هللا يف قوله: 

ومن فوائد  . )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((شاءه اهللا؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

 ((ء؛ لقوله: اآلية الكرمية: متام ملك اهللا وسلطانه أيضا يف كونه حيرم امللك من يشاء وينزعه  بعد ثبوته ممن يشا

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أيضا متام ملك اهللا وسلطانه بكون العزة من عنده  .))  وتنزع الملك ممن تشاء

وهللا  : ((ولكن سبق لنا يف التفسري أن للعزة أيش؟ ال أن للعزة أسبابا منها اإلميان؛ لقوله )) تعز من تشاء ((

دها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل تام امللك والسلطان لكونه يذل من ومن فوائ . )) العزة ولرسوله وللمؤمنين

يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد اهللا فوقه مهما بلغ اإلنسان من العز فاهللا قادر على إذالله ولذلك 

األار فأهلكه اهللا  أمثلة كثرية منها قصة فرعون فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم األعلى وافتخر مبا عنده من

مبثل ما افتخر به باملاء غرق؛ عاد استكربوا يف األرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم اهللا تعاىل بالريح وهي 

ويتفرع على هذه الفائدة:  . وجل يذل من يشاء من ألطف األشياء؛ لكنها من أشد األشياء مع لطافته؛ فاهللا عز

ذالل بيد اهللا فإننا ال نطلب العزة إال به عزوجل؛ وهلذا نقول: من ابتغى العزة من أننا مىت علمنا أن اإلعزاز واإل

غري اهللا فهو ذليل؛ فالعزة ال تطلب إال من اهللا.  وكذلك أيضا يتفرع على هذا: أنه ينبغي لإلنسان أن يستعيذ 

ومن   اء أذله ومن شاء أعزه.باهللا دائما من الذل احلسي واملعنوي؛ ألن اهللا تعاىل هو الذي بيده اإلذالل من ش

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان اخلري بيده فال يطلب  . بيده اخلري فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل

ومن فوائدها: أن الشر   اخلري إال منه؛ ألنه ال أحد بيده اخلري إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ فهو الذي يطلب منه اخلري.

ألن أفعاله كلها  إىل اهللا وإن كان عزوجل هو الذي خلق كل شيء لكن الشر ال يضاف إىل اهللا؛ ملاذا؟ال يضاف 

خري؛ والشر يف املفعوالت؛ مث هذا الشر يف املفعوالت قد يكون خريا حىت يف املفعوالت نفسها قد يكون خريا؛ 

ت أسبابا لنمو االقتصادي من جهة فكم من مرض صار سببا لصحة اجلسم؛ وكم من آفاة يف الزروع وغريها صار 

ومن فوائد اآلية   أخرى مثال؛ فاملهم أن الشر ال يضاف إىل اهللا عزوجل ألن فعله كله خري سبحانه وتعاىل.

هذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من )) و إنك على كل شيء قدير ((الكرمية: عموم قدرة اهللا؛ لقوله: 

أفعال اخللق؛ فيكون يف ذلك رد على القدرية الذي يقولون إن اهللا ال خيلق أعمال العباد وال يريدها، وأن اإلنسان 

إنك  ((مستقل بعمله وإرادته؛ فنقول هل هذا بقدرة اهللا أو ال؟ إن قالوا بغري قدرة اهللا فد كذبوا عموم قوله تعاىل: 

وإن قالوا بقدرة اهللا قلنا يلزم أن يكون مرادا وخملوقا هللا؛ ألنه  مادام األمر بقدرته فالبد ))  كل شيء قديرعلى  

ومن فوائدها: الرد على كلمة وقعت من بعض املفسرين ومنهم اجلالل السيوطي   أن يكون خملوقا له ومرادا له .

حيث قال: خص العقل ))  و على كل شيء قديرهللا ملك السموات واألرض وما فيهن وه ((يف قوله تعاىل: 



ذاته فليس عليها بقادر؛ فإن هذه الكلمة كلمة باطلة؛ هو أراد معىن واهللا أعلم لكن تعبري ذا خطأ؛ نقول إن اهللا 

تعاىل قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده كل شيء يفعله اهللا فهو بقدرته سبحانه وتعاىل كل شيء 

اد فهو أيضا بقدرته ؛ وهذا االستثناء أو هذا التخصيص غري صحيح بل العقل يشهد هللا بكمال أو يفعل يف العب

؛ ألنك إذا تأملت ومن فوائد اآلية الكرمية: االستغناء بالثناء عن الدعاء  بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير.

هللا؛ وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر اآلية هذه مل جتد فيها دعاء أي طلبا لكن الثناء مما يتوسل به إىل ا

حال الداعي وتارة يكون بالثناء وتارة يكون ما وتارة يكون بالطلب وحده وكل ذلك جاءت به السنة؛ هنا 

الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه اجلمل؛ فإذا قلت: أنت الذي تعز وأنت الذي تذل فمعىن هذا أو فمقتضى هذا 

  ك وال يذلك؛ وهلذا قال الشاعر: أنك تسأل اهللا أن يعز 

   إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء                        

   أي ثناءه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله .

أي تدخل الليل يف النهار وتدخل النهار يف الليل؛ مبعىن أن الليل  تولج الليل في النهار )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بالعكس يدخل النهار على الليل  )) تولج النهار في الليل ((يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار؛ 

لليل يف ؛ وهذا الفعل من األفعال اليت ال يقدر عليها إال اهللا وحده هو الذي يوجل افيطول النهار ويقصر الليل

مث  النهار ويوجل النهار يف الليل؛ ومع فإن هذا اإليالج إيالج حبكمة بتدرج، بتدرج يأيت قليال قليال حىت ينتهي

يعود؛ ما ظنكم لو أن الليل قفز من أطول الليل إىل أقصره ؟ ال ختل نظام العامل وفسد العامل وفسدت مواقيته 

أوقام وينبين أيضا على هذا اإلدراج ينبين على ذلك تغري الفصول؛  ولكن اهللا عزوجل جيعله بالتدريج ليعلم الناس

فإنه إذا طال النهار طال زمن الوجود الشمس على سطح األرض احرت اجلو؛ وأيضا يكون شعاء الشمس عمودينا 

زمن فيكون أشد تأثريا يف احلرارة مما إذا كان غري عمودي؛ والعكس بالعكس للشتاء؛ فيرتتب على هذا اإليالج 

الفصول ومن رمحة اهللا عزوجل أن هذا الزمن الفصلي ال يأيت أيضا دفعة واحدة؛ ما ظنك لو انتقل الناس من أحر 

يوم يف السنة إىل أبرد اليوم؟ ضر عظيم؛ أو بالعكس ؟ لكن رب الرحيم احلكيم يأيت هذا الشيء بتدرج؛ فمن 

 أحد يستطيع لو اجتمعت األمة كلها كل اخلالئق الذي يستطيع أن يزيد يف الليل ساعة أو يف النهار ساعة؟ ال

وتخرج الحي من  ((وقوله:  . على أن يزيدوا ساعة يف الليل أو ساعة يف النهار ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

تخرج  ((يعين بالتشديد والتخفيف؛  )) الميت ((و )) الميت ((امليت يف املوضعني فيها قراءتان:  ) )الميت

حياة حسية أو معنوية أومها؟ الثالث هو املراد؛ وذلك ألن اللفظ  )) الحي ((هل املراد من  )) الحي من الميت



حياة حسية  )) الحي ((صاحل للمعنيني وإذا صلح اللفظ للمعنيني بدون تنايف بينهما فالواجب محله عليهما؛ 

ر حيا من مجاد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: أمثلتها كثرية؛ فاإلنسان خملوق من نطفة وهي ميتة، ميتة باملعىن اللغوي فصا

كنتم أعصاب أمهاتكم أمواتا ليس   باهللا وكنتم أمواتا ثم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم )) كيف تكفرون ((

أي جيعل امليت حيا؛ كما  )) يخرج الحي من الميت ((فيكم أرواح مث نفخ يف اإلنسان الروح فصار حيا؛ إذا 

أو خيرج حيا ناميا متحركا من شيء ال ينموا فهو ميت كإخراج الفرخ من  )) خلقا آخرثم أنشأناه  ((قال تعاىل: 

البيضة؛ فإن البيضة ميتة خيرج منها فرخ حي؛ طيب هذا املوت احلسي واحلياة احلسية؛ واملعنوي: ((خيرج احلي من 

 من الميت ((العامل  )) حييخرج ال ((امليت)) أي املؤمن من الكافر؛ ألن املؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في  ((اجلاهل كما قال تعاىل:  ))

وتخرج  ((قال:  . األول هو العامل والثاين جاهل؛ هذا حياة احلسية واملعنوية )) الظلمات ليس بخارج منها

من احلي بالنسبة للحياة احلسية مثل البيضة من أين؟ من الدجاجة ميت من حي؛  امليت))  الميت من الحي

خرج مع أن هذا وغري ؟ امليت من احلي ؟ ورمبا يتناول امليت إذا سقط من احلي يعين مرأة إذا أجهرت جنينا ميتا 

ر، احلب ال ينموا اجلنني ال يتحرك لكن خيرج بقدرة اهللا يسوقه اهللا عزوجل حىت خيرج.؛ نعم؟ احلب من الشج

والشجر ينموا وهذه حياة خاصة حياة نباتية. املعنوي : خيرج املؤمن من الكافر، خيرج الكافر من املؤمن، وخيرج 

من تشاء بغير  ((؛  تعطي )) ترزق )) (( وترزق من تشاء بغير حساب ((قال:  . اجلاهل من العامل كذا؟ نعم

تكون مع املعاوضة؛ فإن من ال يريد العوض ال حياسبه لكن من يريد أي بغري عوض؛ ألن احملاسبة إمنا  )) حساب

العوض هو الذي حياسب حىت يعلم هل ما أخذه مقابل ملا أعطاه أم ال؛ وأما من ال حيتاج إىل عوض أو من ال 

يأخذ عوضا فال حياسب؛ إذا ترزق من تشاء بغري عوض؛ لكن نفى احلساب الذي مقتضاه الذي ال يكون إال 

وضة أو من الزمه املعاوضة فاهللا سبحانه وتعاىل يعطي بال عوض؛ وما أكثر النعم اليت أنعم اهللا به علينا باملعا

ولكن ال حياسبنا يعطينا منه سبحانه وتعاىل تفضال وكرما؛ وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاين؛ فشكر 

  قال الشاعر: اإلنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا هو من نعمته؛ وهلذا 

  إذا كان شكري نعمة اهللا نعمة    على له  في مثلها  يجب الشكر                                

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله     وإن طالت األيام واتصل العمر 

البيتان معناها واضح يعين أن اهللا إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة حتتاج إىل شكر فإذا شكرا حيتاج الشكر 

إىل شكر آخر وإذا شكرت الثالث حيتاج إىل رابع وهكذا ؛ وهلذا قال: فيكف بلوغ الشكر إال بفضله وإن طالت 



أي تعطي من تشاء بغري حساب؛  )) ر حسابترزق من تشاء بغي ((األيام واتصلت العمر أي نعم؛ إذا يقول: 

واعلم أن رزق اهللا عزوجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح؛ أما األول فيشمل املؤمن 

والكافر والرب والفاجر واملطيع والفاسد وحىت البهائم؛ ما هو؟ الرزق الذي به قوام البدن هذا شامل لكل أحد حىت 

وهل يدخل فيه احلرام ؟ نعم يدخل فيه احلرام حىت الذي ال يأكل وال يشرب إال حراما فهو برزق الكافر مرزوق؛ 

من اهللا رزق؛ لكنه رزق يقوم به البدن؛ والثاين ما يقوم به القلب والروح وهذا خاص بأهل اإلميان والعلم؛ هؤالء 

زلة املاء للشجرة، العلم للقلب مبنزلة املاء رزقهم اهللا عزوجل ما تقوم به قلوم وأرواحهم؛ العلم ألن العلم مبن

للشجرة ال ميكن أن تنموا بدونه؛ اإلميان كذلك، ال ميكن أن يقوم القلب ويصلح قلب إال باإلميان، وكلما ازداد 

القلب إميانا باهللا ازداد صالحا؛ إذا الرزق نوعان ؟ عام وخاص؛ فالعام ما به قوام البدن، واخلاص ما به قوام 

الروح؛ إذا كل من رزقه اهللا ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به القلب و 

من  ((كلمة:   )) وترزق من تشاء بغير حساب ((قال:  . يكون قد رزق ما به قوام القلب والروحقوام البدن 

نقول فيه ما سبق أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه؛ وأسباب الرزق كثرية: إما حركة من اإلنسان أو ))  تشاء

إمداد من اهللا؛ واحلركة أيضا ال تنفع إال بإمداد من اهللا؛ لكن أحيانا يرزق اإلنسان بدون كسب بدون عمل مثل 

ن العمل، وأحيانا يكون البد من أن ميوت له قريب فريث منه، أو خيرج إىل الرب وحيطتب وإن كان هذا نوع م

ممارسة عمل وجتارة وكل هذا من أسباب الرزق؛ بل من أسباب الرزق تقوى اهللا وليس معىن التقوى أن تعكف يف 

املسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك؛ الساعي على األرملة واملساكني الذي يذهب ويطلب هلم الرزق ويقوم 

إذا )  ( الساعي على األرملة والمجاهدين كالمجاهد في سبيل اهللاالم: عليه يقول الرسول عليه الصالة والس

هذا دين أو غري دين؟ السعي على األرملة واملساكني يذهب يف أرض اهللا يطلب هلؤالء األرامل واملساكني وكل 

من ال يكتسب فهو مسكني حىت ولو كان من أوالدك حىت ولو أنت غين وهذا الولد ال يكتسب فهو مسكني؛ 

أنت إذا سعيت عليه كااهد يف سبيل اهللا قال وأحسبه قال كالصائم ال يفطر وكالقائم  ال يفرت؛ فليس تقوى ف

اهللا بأن يلزم اإلنسان املساجد، تقوى اهللا أن يقوم  بطاعة اهللا من أي جنس كانت حىت طلب الرزق ملن جتب 

ائد اآلية: متام قدرة اهللا عزوجل وسلطانه يف كونه من فو  نأخذ الفوائد:  عليك معونته يعترب من تقوى اهللا عزوجل.

ومن فوائدها: إثبات حكمة اهللا؛ ألن هذا اإليالج له حكمة عظيمة  . يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل

ال تقوم مصاحل اخللق إال ا؛ ألنه يرتتب على هذا اإليالج كما قلنا اختالف فصول السنة اليت يرتتب على 

ومن فوائد هذا أيضا:  . فها منو األجساد والنبات؛ من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيااختال

أن اإلنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إىل ربه؛ إن جاء الربد صار يتطلب ما يطفئه، وإن جاء احلر صار يتطلب ما 



ومن فوائدها أيضا ويتفرع على ذلك: أن  حلر والربد.يربده فهو حمتاج إىل ربه يف احلالني؛ ففي هذا وهذه من فوائد ا

هناك أشياء مؤذية وهي ما يعرب عنه الطب اجلراثيم ال يقتلها إال شدة الربد؛ وأخرى ال يقتلها إال شدة احلر وهذا 

ومن  شيء مشاهد؛ هذا أيضا من حكمة اهللا عزوجل املرتتبة على إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل.

فوائد ذلك أي إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل : أن هذا اإليالج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا 

أوال إذ أنه ال أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل يف النهار أو من العكس؛ ولكن اهللا عزوجل هو الذي يقدر 

انه بإخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي؛ ووجه ومن فوائد هذه اآلية: متام قدرة اهللا بسلط . على هذا

 . ذلك ظاهر؛ فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعاىل

؛ ويرتتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضال عن  ((ترزق من تشاء))ومن فوائد اآلية: أن الرزق بيد اهللا؛ لقوله: 

أن ال يطلب الرزق من أيدي الناس وإمنا يطلبه من اهللا عزوجل؛ وهلذا جاءت النصوص بفضيلة العفة أن  املؤمن

رسول اهللا  يستعف اإلنسان عما يف أيدي الناس، وال يسأل؛ وكان من مجلة ما بايع الصحابة رضي اهللا عنهم عليه

من على بعريه وينزل إىل األرض ليأخذه  صلى اهللا عليه وسلم أن ال يسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يسقط

وال يقول ناولين إياه؛ ألم بايعوا على أن ال يسألوا الناس شيئا؛ وهذا الشك جيعل اإلنسان يلجأ إىل من؟ إىل 

اهللا سبحانه وتعاىل يلجأ إىل اهللا؛ ولكن ال بأس أن يسأل اإلنسان ما يباح له سؤاله إمنا متام العفة أن ال يسأل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن عطاء اهللا بال عوض؛  . ا بل جيعل األمر موكوال إىل اهللا سبحانه وتعاىلالناس شيئ

فاهللا تعاىل ال يبيع عليك مثر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن ((بغير حساب)) لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات املشيئة هللا  ال بل هو يرزق ويعطي بغري حساب؛ كل ما بنعم النعمة فمن اهللا .

وقد مر علينا يف التوحيد أن هللا مشيئة وإرادة وأن املشيئة ليس فيها انقسام وأن ((من تشاء)) عزوجل؛ يف قوله: 

 ((وجل:  مث قال اهللا عز  اإلرادة تنقسم إىل كونية وشرعية؛ أما املشيئة فهي كونية يشاء سبحانه وتعاىل كل شيء.

ال ناهية؛ ودليل كوا ناهية: أن الفعل  )) ال يخذ )) (( تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنينال ي

بعدها جمزوم؛ أليس كذلك؟ بلى؛ ولكن ملاذا كسر الفعل ؟ كسر اللتقاء الساكنني ألجل أن ينتقل اللسان من 

قاء الساكنني الكسر، أنسب ما يكون هذا املكسور إىل الساكن بسهولة؛ وهلذا صار أنسب ما يكون يف الت

يقول اهللا  . ألن الكسر فيه اخنفاض من أجل أن يرتقع اللسان من املكسور إىل الساكن )) ال يتخذ ((الكسر 

أي ال جيعلوهم أولياء فيتخذوهم؛ وكلمة اختذ تدل على  )) ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء : ((وجل عز

لتجاء إليه مثل قولك: اختذت هذا صاحبا أي جعلته واصطنعت واخرتت؛ فاملعىن: اصطناع الشيء والركون إليه وا

كيف صار الكافرين مع أا   )) المؤمنون الكافرين ((وقوله:  . ال خيتار املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني



 الكافرين ((فا عظيما؛ ما هي نعت؟ ال تصح أن تكون نعتا ؟ ال ما تصح خيتلف املعىن اختال ؟ بعد اسم مرفوع

))  أولياء )) (( المؤمنون الكافرين أولياء ((وقوله:  . مفعول ثاين نعم )) أولياء (( مفعول اختذ األول؛ و ))

من أسفل؟ أوكالمها؟ كالمها، يشمل هذا وهذا، أي ال ينصروهم وال  هل يتخذوم أولياء من أعلى؟ أو أولياء

ينتصروا م؛ فال يتولون الكفار وال جيعلون الوالية للكفار عليهم؛ النهي من األمرين؛ اللهم إال كما سيأيت إن 

ن يتخذوا من الكافر شاء اهللا تعاىل فيما استثين؛ لكن إذا كان األمر فيه سعة واملؤمنون يف قوة فإم ال جيوز هلم أ

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا  ((من ينصرهم؛ ألن الكفار مهما كانوا 

فليس لنا حق أن نستعني بالكفار إال إذا  )) ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر

ح وما أشبه ذلك بل هو بالعهد معهم أيضا؛ فإن النيب صلى اهللا دعت احلاجة فلنا أن ننتصر م بأخذ السال

عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فقال له أغصبا يا حممد ؟ قال بل عارية مؤداة فدل هذا على جواز 

عليه؛  االستعانة باملشرك بالسالح؛ وحنن مثال إذا أخذنا السالح ما لنا وله؟ حنن الذين نستعمل السالح ونتدرب 

كذلك حالف النيب صلى اهللا عليه وسلم خزاعة كما يف صلح احلديبية حالفهم؛ لكن كان الناس يف ذلك الوقت 

ليسوا على قوة فيجوز أيضا أن حيالف املسلمون الكفار إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ ألنه قد يكون هذا من 

انتصروا م آخرون فإذا حال كفار أقوياء مصلحة املسلمني فإن املسلمني إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار 

بني أيديهم فإذا كان يف  فصار يف ذلك مصلحة؛ وأصل النهي عن والية الكفار هو من أجل أن ال يذل اإلسالم

  مثل هذه األمور مصلحة للمسلمني وقوة صار ذلك جائزا؛ هذا بالنسبة لالنتصار م 


